
نعم لكن شف ـ بارك اهللا فيك ـ هل تستطيع أن متنعهم من هذا؟ ألم لو قالوا حنن إخوم نقول بارك  الشيخ :

  اهللا لكم فيه أنتم إخوم وحتشرون معهم يف النار؛

بأن يقول إن الكافر أخ له ال نصراين وال يهودي وال غريه واهللا  يغرت ما يقرتم أحد أبدا ال تفكر واحد يريد

  . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) ((يقول: 

يا أيها الذين آمنوا  ال ال، ال؛ أنا ما أظن إن إنسانا يف قلبه إميان يسميهم إخوانا واهللا عزوجل يقول: (( الشيخ :

   األخوة ؟ نعم. )) وين عدوي وعدوكم أولياء ال تتخذوا

  شيخ ؟ أين عيسى عليه السالم اآلن و يف أي مساء ؟السائل : 

  اهللا أعلم هل هو بصحبة جربيل أو غري ذلك اهللا أعلم؛ أو قال اهللا: كن فيكون؛ . الشيخ :

  ؟ )) هل الرفع يكون يوم القيمة إني متوفيك ورافعك إلي شيخ ؟ يف قوله تعاىل: ((السائل : 

 القيمة فيها بعث ما هو بوفاة؛ يعين يف املستقبل ؟ ال؛ ال يستقيم هذا ألن الرفع بعد الوفاة ((يوم  الشيخ :

  )) والوفاة اليت أنت تريدها ما تكون إال بعد الرفع . متوفيك ورافعك

  شيخ هو يرفع بعد الوفاة ؟ السائل : 

  نعم؟  الشيخ :

   مىت ؟السائل : 

  ال ال؛ يدفن يف األرض . يعين يف آخر الزمان؟  الشيخ :

  قلنا أن اهللا سبحانه وتعاىل كلمه بصوت مسموع ملا مل نقل أنه كلمه بالوحي ؟السائل : 

  يأتينا يف الفوائد إن شاء اهللا . الشيخ :

تعرض أمساء اهللا بشيء من تعطيل أو تشبيه أو حتريف واملكر شيخ عفى اهللا عنك؛ نعرف أنه ال جيوز السائل :  

  املخلوقني فكيف يعين فما الوجه بأن نصف اخلالق به ؟ صفة من صفات



أي قلنا حنن قلنا مكر يليق به ما هو مثل مكري أنا أو مكر زيد أو عبيد؛ نقول مثل السمع والبصر  الشيخ :

  وغريه من الصفات تثبت هللا لكن على وجه ال مياثل املخلوق .

لم عندما أسري به رأى عيسى وتكلمه أنه  يف حالة شيخ جزاك اهللا خري؛ الرسول صلى اهللا عليه وسالسائل : 

   الرفع فقط ؟

  ، رآه يف السماء؛ ال  كيف يعين ؟ ال   الشيخ :

) قلنا التويف هو النوم ) متوفيك )) يعين (( رافعك إلي ((يعين قصدي أن اهللا سبحانه وتعاىل قال: السائل : 

  فيكون فقط يف حالة الرفع ؟ 

  يف حالة الرفع نعم؛  الشيخ :

  إذا وسل السماء يعين استيقظ ؟ السائل : 

   أي نعم هذا هو الظاهر . الشيخ :

  شيخ أحسن اهللا إليكم؛ هل جيوز أن نقول للكفار أصدقاء ؟السائل : 

 واهللا إذا كان بس جمرد القول باللسان يعين صديق مبعىن أنه مل يظهر العداوة فقد يسامح فيه أما إذا ، الشيخ :

؛ وهلذا خزاعة قبل أن ألن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة ويبارز العداوة؛ وبعضهم بيننا وبينهم عهد

  تسلم يقال إا عيبت النصر للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم كفار.

  شيخ انتشر يف الناس كالم صديق صديق. . ؟ السائل : 

ألقاب من ليس بعريب وحنن رفيق مع أن رفيق من ال اآلن أصحبت كلمة صديق خياطب ا كل  الشيخ :

  الشيوعيني، رفيق فالن 

 )) ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

وجل كونا وشرعا؛ فهو احلاكم كونا وهو احلاكم شرعا؛ أما احلكم الكوين فهو  )) احلكم هللا عز أحكم بينكم( (

نافذ لكل أحد وال يستطيع أحد أن يتخلص منه وال أن يعانده؛ وأما احلكم الشرعي فإنه باختيار احملكوم عليه؛ 

ين ؛ )) إذا حكما هللا ينقسم إىل قسمني: كو  وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ((



وشرعي؛ فاحلكم الكوين ما يقدره اهللا على عباده وال ميكن التخلف عنه ويتعلق فيما حيبه وما ال حيبه؛ فيحكم  

كونا بوقوع الطاعات؛ وهذا مما حيبه؛ وحيكم كونا لوقوع السيئات واملعاصي؛ وهذا ال حيبه؛ لكنه عزوجل حيكم به  

ما قضاه بني العباد شرعا وهو الذي جاءت به الرسل؛ كونا حلكمة ومصاحلة عظيمة؛ أما احلكم الشرعي فهو 

وأصله أوامر ونواهي افعلوا كذا ال تفعلوا كذا؛ وال يلزم من احلكم الشرعي وقوع احملكوم به بل قد يتخلف عنه  

وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثريون؛ بل قد قال النيب صلى  كثري من الناس؛ وها هو الرسل يرسلهم اهللا عز

ليه وسلم: (رأيت النيب ومعه الرهط والنيب مع الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحد) فيتخلف حكم اهللا ع

الشرع؛ احلكم اجلزائي بعض العلماء قال: إن هناك قسما ثالثا للحكم وهو احلكم اجلزائي الذي حيكم اهللا فيه 

 فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اجلزاء على من عمل، إن خريا فخري وشرا فشر؛ وعليه يتنزل قوله هنا: ((

فأحكم بينكم فيما   ((أي أحكم بينكم حكما جزائيا؛ ويعقب هذا احلكم املآل، إما إىل اجلنة وإما إىل النار؛  ))

)) الفاء هذه عاطفة على ما سبق عطف تفريع  فأما الذين كفروا قال اهللا تعاىل: ((  . )) كنتم فيه تختلفون

)) وأما هنا  فأما الذين كفروا فأعذبهم ((أي أمنا بعدها فرع عما قبلها، يعين هذا احلكم يكون على هذا الوجه: 

))  وأما من بخل واستغنى (( )) فأما من أعطى واتقى شرطية تفصيلية يعين أا تفيد التفصيل كما يف قوله: ((

)) كفروا مبن ؟  فأما الذين كفروا فأعذبهم (())؛ وقوله:  وأما الذين آمنوا فأما الذين كفروا )) (( ((فهنا قال: 

أي كفروا باهللا ورسله؛ والكفر يف اللغة السرت ومنه مسي الكفرة الذي هو غطاء طلع النخل ويسمى يف لغة العامية 

مة العقل ونعمة املال والصحة وغري ذلك حيث مل تظهر الكافور؛ فالذين كفروا سرتوا ما أنعم اهللا به عليهم من نع

عليهم آثار هذه األشياء؛ فآثار العقل أن اإلنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضره هذه آثار العقل؛ ومنه مسي العقل 

حجرا ألنه حيجر صاحبه عما يضره؛ لكن الذين كفروا سرتوا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك باإلميان 

 ورسله؛ فلذلك مسوا كفارا أي ساترين ملا أنعم اهللا عليهم من نعمة العقل الذي مقتضاها اإلميان باهللا ورسله . باهللا

)) العذاب فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة سواء كان  فأعذبهم (( )) فأعذبهم عذابا شديدا قال: ((

 إن الميت ) وقال: ( السفر قطعة من العذابإن  (عن ذنب أو غري ذنب كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

) يعين هذا عذاب مشقة؛ ومن عذاب املشقة عذاب العقوبة ألنه شاق على املعاقبة؛  يعذب ببكاء أهله عليه

في  (()) الشديد يعين قوي العظيم  أعذبهم عذابا شديدا ((وهنا املوارد بالعذاب هنا عذاب مشقة العقوبة 

 ، والقلق،والضنك ،وم من الضيقلن العذاب يف الدنيا ما حيصل لق‘نيا قال العلماء: إ)) يف الد واآلخرة الدنيا

من القتل، واألسر، واجلزية، وغري ذلك؛ فعذام يكون  أيدي املؤمنني علىوغري ذلك، وما حيصل هلم  ،واحلسرة

)) أما عذام يف اآلخرة فظاهر  أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بأملهم القليب وأملهم البدين؛ وهلذا قال: ((



يعذبون يف اآلخرة مباذا؟ بالنار ، يعذبون يف اآلخرة بالنار وهم ال تتخطاهم العقوبتان أو إحدامها يعين إما أن 

 في الدنيا ((حيصل هلم هذا وهذا وهو الغالب وإما أن حيصل هلم عذاب اآلخرة البد؛ ولكن ظاهر اآلية الكرمية: 

)) الدنيا هي هذه احلياة اليت حنياها؛  في الدنيا واآلخرة ((هلم العذاب يف الدارين؛ قال:  ) أنه حيصل) واآلخرة

ووصفت بذلك لوجهني؛ الوجه األول لدنوها؛ ألا سابقة على اآلخرة فهي دانية؛ والوجه الثاين: لنزول مرتبتها  

ا، مهما بلغ نعيمها فإا نازلة عن اآلخرة؛ كما يقال: دنيا وعليا؛ فالدنيا نازلة مرتبة على اآلخرة مهما بلغ نعيمه

  ألن نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر كما قال الشاعر: 

      ويوم نسر ويوم نساء      فيوم علينا ويوم لنا                               

  وقال الثاين: 

  باتكار الموت والهرملذاته       مادامت مناقصة  ال طيب للعيش                       

 ((فمهما نعم اإلنسان يف هذه الدنيا فنعيمها دان؛ وهلذا وصفت بالدنيا؛ أما نعيم اآلخرة فقد قال اهللا تعاىل: 

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من  (()) وقال تعاىل:  ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين وأنتم فيها خالدون فيها

إذا الدنيا وصفت بذلك لوجهني؛ األول ؟ لدنوها من اآلخرة؛ نعم؛ الثاين: ))  أعين جزاء بما كانوا يعملون قرة

)) فوصفت بذلك ألا متأخرة ، متأخرة زمنا ال مرتبة؛ فهي يف  اآلخرة ((وأما قوله:  . دنو مرتبتها ومنزلتها نعم

)) يعين هذا العذاب الشديد الذي يوقعه اهللا  وما لهم من ناصرين ((قال:  . املرتبة فوق الدنيا لكن زمنا متأخرة

فيهم ال جيدون من نصرهم منه أي من يدفع عنهم هذا العذاب ال أهل وال مال وال صديق وال قريب وال أحد 

يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في  ((من الناس 

)) ما هذه نافية؛ وهل هي حجازية؟ ال؛ ملاذا  وما لهم من ناصرين ((وقوله:  ؛)) األرض جميعا ثم ينجيه كال

 لهم ((يا علي جان ؟ ما معىن الرتت  ؟ يأيت امسها أوال مث خربها؛ نعم وهنا ؟ هنا قدم خربها على امسها؛ ألن 

مؤخر مرفوع بالياء وإال بالواو؟ هو عندنا  أ)) مبتد ناصرين ((خرب مقدم؛ طيب من حرف جر زائد إعرابا و ))

شيء يرفع بالياء يا مجاعة ؟ ما يوجد يف الدنيا كلها إال لغة غري عربية ما ندري؛ مرفوع بالواو املقدر وجودها يف 

حمل الياء ومنع من ظهورها اشتغال احملل باحلرف املناسب أو الذي جلب من أجل احلرف الزائد؛ ولو ال من 

))  وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وما هلم ناصرون؛ مث جاء بالقسيم الثاين قال: ((لكانت ناصرون

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات آمنوا بقلوم وعملوا جبوارحهم؛ والرب يكرر هذا دائما يف القرآن جيمع بني اإلميان 



))؛ طيب هنا حذف  (( آمنوان األمرين والعمل الصاحل؛ ألنه ال إميان بال عمل وال عمل بال إميان؛ بل البد م

املؤمن به؛ فنقدره على أعم ما يكون ونقول: آمنوا مبا جيب اإلميان به وذلك باإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 

) أي عملوا األعمال الصاحلات، واألعمال الصاحلات الصالحات ) عملوا ((؛ واليوم اآلخر والقدر خريه وشره

ويف اهللا؛ أي أا خالصا هللا ويف حدود شريعة اهللا؛ يعين خالصة صوابا كما قال فضيل بن هي اليت تكون هللا 

عياض رمحه اهللا ، خالصا هللا يعين صوابا يعين على السنة هذا هو العمل الصاحل؛ فإن مل تكن خالصة فليس عمال 

فليعمل عمال صالحا وال فمن كان يرجوا لقاء ربه  ((صاحلا؛ بل هي مردودة على صاحبها؛ لقوله تعاىل: 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال  (ديث القدسي قال اهللا تعاىل: )) ويف احل يشرك بعبادة ربه أحدا

) وأما املوافقة أو الصواب كما قال فضيل: فلقوله صلى اهللا عليه وسلم: (من  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ((يقبل عمل إال مبوافقة الشرع؛  عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد) فال

 نوفيهم و(( )) يوفيهم (()) فيها قراءتان:  يوفيهم (()) الفاء واقعة يف جواب أما الشرطية؛ و فيوفيهم أجورهم

ألنه قال يف ) ففيها االلتفات من ضمري املتكلم إىل ضمري الغائب صح؟ ) فيوفيهم )؛ فأما على قراءة: (()

)) ففيها  فنوفيهم ((وهذا ضمري غائب؛ وأما على قراءة النون:  )) فيوفيهم األول: ((فأعذم )) وهنا قال: ((

ويش عندكم ؟  . )) فنوفيهم (()) وهنا قال:  فأعذبهم نوع من االلتفات من ضمري اإلفراد إىل ضمري اجلمع ((

؛ طيب  والنون؛ شف احلاشية ؟ قال: بالياء والنون سبعيتان)) بالياء  فيوفيهم ((جاللني؛ شف ويش يقول ؟ 

 (()) و فنوفيهم قال: (( . على كل حال املصحف الذي عندي ما كتبت القراءة الثانية لكنها  حيتاج أا تكتب

)) ففيها شيء من االلتفات؛ وقد ذكرنا فيما سبق  يوفيهم (()) أو  نوفيهم (()) على كل حال سواء  يوفيهم

؛ منها يا أخ ؟ تنبيه املخاطب؛ تنبيه املخاطب كيف ؟ ألن املخاطب الذي كان أن لاللتفات فوائد، أو فائدة 

يقرأ يف وترية واحدة مث يتغري ؛ إذا كان الكالم على نسق واحد مث تغري هذا النسق فيتنبه؛ ينتبه صحيح هذا؟ نعم؛ 

؛ وطرق تنبيه املخاطب كثرية منها إذا كنت تتكلم بلسانك بعض الكلمات مثال ترفع صوتك أو ختفض أي نعم

على  صوتك أو ما أشبه ذلك هذا من التنبيه؛ كذلك االلتفات من ضمري إىل آخر هذا يوجب تنبه املخاطب .

صار فيه شيء من تعظيم املويف، من  )) فيوفيهم أجورهم (())  فيوفيهم أجورهم ((الفائدة الثانية أنه إذا قال: 

تعظيم املويف؛ ألن تعبري املتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة قد يوحي بالتعظيم كما يقول: امللك يأمر بكذا وكذا يعين 

نفسه؛ هذا فيه شيء من التعظيم؛ فيه أيضا شيء من إكرام الذين عملوا الصاحلات، إكرام الذين عملوا 

؟ ألن ذكر منة اهللا عليهم بصيغة التكلم أعظم من ذكر املنة بصيغة الغائب يعين الصاحلات فيوفيهم؛ كيف ذلك

فجعل   )) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ((أن فيه شيء من اإلكرام، من اإلكرام هلم وقد قال اهللا تعاىل: 



 إن هذا ((ل تعاىل: كأم هم الذين أحسنوا مع أن احملسن هو اهللا، احملسن إليهم يف العمل ويف ثواب العمل؛ وقا

)) فمن أجل إكرام هؤالء مل خياطبهم اهللا بصريح املنة فيقول: فنوفيكم،  كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا

)) إذا فائدتان: عظيم املتكلم نفسه؛ ثاين: إكرام املثاب؛ أما على قراءة النون  فيوفيهم ((أو فأوفيكم؛ بل قال: 

))؛ ألن ضمري اجلمع املضاف إىل اهللا عزوجل أو الذي يراد  فنوفيهم ((ضح فالتعظيم فيها واضح، تعظيم فيها وا

به اهللا عزوجل نعلم علم اليقني أنه ال يراد به اجلمع الذي هو التعدي إمنا يراد به التعظيم؛ فيه أيضا إكرام املثاب 

لعظيم عظيم، يكون عظيما؛ بالنون إكرام املثاب؛ ألنه إذا ظهر إكرامهم بصيغة التعظيم بإن الثواب الواقع من ا

وعلى هذا فيكون على القراءتني؛ فيها ثالث فوائد، االلتفات على قراءتني فيها ثالث فوائد؛ األوىل: تنبيه وهذا 

  . عام؛ ثاين: تعظيم املويف؛ والثالث: إكرام املوىف

 فيوفيهم هداية اهللا ؟ (( ؛ يال )) أجورهم ملاذا نصبت ؟ وقد استوىف الفعل معموله فيوفيهم أجورهم ((قال: 

) أجورهم مفعول ثاين؛ يويف تنصب مفعولني ؟ أصلهما املبتداء واخلرب؟ نعم؟ هل أصلهما املبتداء ) أجورهم

 أالقواعد هذه؛ ال ال ما هو مبتد واخلرب؛ كل مفعولني يف األصل مبتداء واخلرب؛ ال يا شيخ هذه قاعدة من أك 

هم مفعول الثاين؛ أيه لكن هل أصل املفعولني املبتداء واخلرب أو ال؟ ال؛ إذا واخلرب؛ أيش؟ هم مفعول األول وأجور 

يعين ظن وأخواا تنصب مفعولني أصلهما أبطلت القاعدة؛ إذا قلت: ظننت زيدا فامها، هذا أصلها مبتداء واخلرب 

من باب كسا، من   يسمونه املبتداء اخلرب؛ طيب فيه كلمات أخرى تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتداء واخلرب

كسا وبعضهم يقول من باب كسا وأعطى؛ هذا من باب كسا وأعطى تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتداء 

  واخلرب .

)) أجورهم أي جزاء أعماهلم؛ اللهم لك احلمد انظر إىل هذه املنة كأن هؤالء عمال  فيوفيهم أجورهم ((

يستحقون األجر والبد، حيث مسى اهللا جزائهم أجرا، واألجر من املستأجر حق جيب دفعه؛ ولكن هذا من فضل 

ب األجر اهللا عزوجل وكرمه؛ ألن الذي أوجب األجر على نفسه من؟ اهللا عزوجل، اهللا عزوجل هو الذي أوج

على نفسه مل يوجبه أحد عليه؛ لو شاء ألمرنا وانا ولزمنا أن نطيعه بدون عوض ألنه ربنا وخالقنا؛ وما نعمل 

 لن يدخل الجنة أحد بعمله (فإنه ال يقابل وال واحد باملاليني من نعمه؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

)  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ؛ فهذه األجور  إال أن يتغمدني اهللا برحمتهقالوا وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: وال أنا 

اليت هي جزاء األعمال واليت مساها اهللا أجرا كاألجرة املفروضة على املستأجر مل جيوا أحد على اهللا؛ بل هو 

  الذي أوجب على نفسه هذا األجر؛ قال ابن القيم رمحه اهللا: 



  وجب األجر العظيم الشأن                                        ما للعباد عليه حق واجب     هو أ

  إن كان باإلخالص واإلحسان                                            كال وال عمل لديه ضائع     

  فبفضله  والفضل للمنان      إن عذبوا فبعدله أو نعموا      

كتب  ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا  ((فاحلاصل أننا ليس لنا حق على اهللا واجب 

)) أي  فيوفيهم أجورهم ((طيب  اللهم لك احلمد .))  بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم

واهللا ال يحب  ((قال:  جزاء أعماهلم؛ ومسي أجرا كأجر املستأجر الواجب عليه ولكن الذي أوجبه من؟ اهللا .

)) ختم اآلية ذا مناسب؛ ألنه ملا بني أن هؤالء آمنوا وعملوا الصاحلات فيفون أجورهم بني أن هؤالء  الظالمين

قد قاموا مبا يلزمهم وأم مل يظلموا أنفسهم ولذلك أثام اهللا عزوجل هذا الثواب العظيم؛ وأن اهللا سبحانه وتعاىل 

)) فلو  الشرك لظلم عظيم إن ((واب؛ كما قال تعاىل: ال حيب الظاملني؛ فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الث

، وبطل عملهم لكنهم أخلصوا هللا؛ ولو ابتدعوا يف دين اهللا ما قبل اهللا أشركوا باهللا حلبط عنهم ما كانوا يعملون

وجل؛ أما  منهم؛ ولكنهم اتبعوا شريعة اهللا فانتفى عنهم يف اإلخالص ويف العمل؛ فكانوا أهال إلكرام اهللا عز

مث   لذين كفروا واستحقوا العذاب فإم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت اهللا وعقابه والعياذ باهللا  وعدم حمبته.ا

)) ذلك املشار إليه كل ما سبق من ذكر آل  ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم ((قال اهللا تعاىل: 

فكل هذا مما تاله اهللا على رسوله حممد صلى اهللا  إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل عمران . . . . )) ((عمران 

)) أي نقرأه عليك متتاليا؛ يتلوا بعضه بعضا؛ ولكن بواسطة جربيل عليه  نتلوه عليك ((عليه وسلم؛ وقوله: 

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من  الصالة السالم كما قال اهللا تعاىل: ((

)) هذه من قال  من اآليات نتلوه عليك من اآليات )) (( ((وقوله:  )) . ان عربي مبينالمنذرين بلس

))؛ وقال بعضهم: إا تبعيضية أي بعض اآليات؛ ولكن  ذلك ((بعضهم: إا بيانية تبني املشار إليه يف قوله: 

الصواب هو األول وأن ما تاله اهللا على رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم كله آيات؛ واآليات مجع آية وهي يف 

أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني  ((اللغة عالمة، العالمة على الشيء تسمى آية؛ كما قال اهللا تعاىل: 

)) يعين عالمة على قدرته، وما أشبه ذلك من  نسلخ منه النهار وآية لهم الليل وقال تعاىل: (( )) يلإسرائ

فإن  اآليات؛ وملا أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال إىل عامله يف خيرب أن يعطيه أوساقا من التمر قال: (

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال ) على هذا؛ ك طلب منك آية ـ أو قال: عمارة ـ فضع يدك على ترقوته



)) الذكر  من اآليات والذكر ((قال:  للعامل إذا بعثت إليك مبعوثا فإن عالمة صدقه أن يضع يده على ترقوته.

وإنه  ((واملراد مبا تاله اهللا من اآليات القرآن وكذلك الذكر، والذكر يطلق على معان منها الشرف كما قال تعاىل: 

)) أي شرفك؛ ويطلق الذكر  لك ذكرك ورفعنا (()) أي شرف عظيم؛ ومنه قوله تعاىل:  لذكر لك ولقومك

فذكر إن  ((على ما حيصل به التدبر؛ فيسمى الكالم اجليد املشتمل على املوعظة يسمى ذكرا، قال اهللا تعاىل: 

قضيتم الصالة فإذا  وجل كما قال تعاىل: (( )) أي تذكرة؛ ويطلق الذكر على ذكر اهللا عز نفعت الذكرى

))؛ واملراد به يف هذه اآلية املعنيان األوليان: الشرف، وما حيصل به التذكري؛ فإن هذا  فاذكروا اهللا قياما وقعودا

شرف ملن متسك به وقام حبقه؛ فإنه يناله شرف الدنيا واآلخرة، وسعادة الدنيا واآلخرة؛ ومل يشعر يف القرآن الشك 

صر والظهور إال حني متسكوا به؛ ولذلك ملا ختلوا عنه زالوا عنهم وصف الشرف العرب ومل ينالوا السعادة والن

والظهور والنصر وصاروا إىل ما ترون؛ ولن يعود هلم جمدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك 

أشبه ذلك فإا لن تنفعه، لن  إال إذا رجعوا إىل اإلسالم؛ مهما بلغوا يف الدعاية فيما يتعلق بالقومية والعروبة وما

) لن تزيدهم إال ذال إال إذا رجعوا إىل ) رهقا كالذين يعودون برجال من الجن فزادوهم ((تزيدهم إال دمارا 

هذا القرآن إذا ذكر من جهة التذكري، ذكر من جهة الشرف وذكر من جهة  دين اهللا الذي انتصروا به من قبل.

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب  ((التذكري؛ ألن كل إنسان يقرأ القرآن حبضور القلب فالبد أن يتأثر به 

عرفون )) البد أن يتذكر به؛ فهو موعظة عظيمة حىت لغري املؤمنني؛ إذا مسعوه وهم ي أو ألقى السمع وهو شهيد

آياته أي معانيه فسوف يتعظون به، سوف يتعظون به؛ وما وقع لبعض العرب يف ذلك أمر مشهور يف التاريخ 

فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد  ((حىت إنه ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قرأ عليهم: 

 من شدة ما يعلمون من هذه املعاين العظيمة.)) قالوا: أمسك أو هم أمسكوه ووضعوا أيديهم على فمه  وثمود

) احلكيم يعين ذا احلكمة؛ فالقرآن كله حكمة وهو فعيل مبعىن مفعل، وفعيل مبعىن فاعل؛ ) الحكيم وقوله: ((

شك حاكم بني الناس؛  فهو فعيل مبعىن مفعل أي حمكم متقن؛ وهو فعيل مبعىن فاعل أي حاكم؛ ألن القرآن بال

هذه  لكن هل يأيت فعيل مبعىن مفعل ؟ ))؛ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهللاإنا أنزلنا إليك  ((

مبعىن مسلم؛ مبعىن مفعل ؟ كيف مبعىن مفعل نريد مبعىن حمكم وهذا مبعىن حمكم، هذا مبثل جريح مبعىن جمروح، 

عله؛ فالقرآن حمكم والقرآن قتيل مبعىن مقتول؛ يعين ترد على فعيل مبعىن مفعول ومفعل أي ترد ملا مل يسمى فا

  أيضا حاكم.

  



  

)) قلنا: إن ما فيها ليست حجازية . . .اخلرب شبه مجلة فهل يصح أن  وما لهم من ناصرين ((قوله:  الشيخ :

  تكون حجازية ؟  

ال، ليس   الشيخ :نعم، أليس كذلك؟   الطالب :وإذا كان خرب شبه مجلة يصح أن تكون حجازية ؟ الشيخ :

  أين لك هذا الكالم ؟كذلك ؛ من 

  من القرآن البد من ترتيب إال إذا كان اخلرب ظرف أو جار وجمرورمن قول ابن مالك يف قوله:   الطالب :

  أنت معنيا أجاز العلما     كما   وصف حرف جر وظرف                 

  ؛ وهلذا ما يب أنت ؛ معناه مفعول اخلرب

أي أنت، ومعنيا هو اخلرب؛ أما يب فهي مفعول اخلرب يعين جيوز أن يتقدم معمول اخلرب إذا كان ظرفا أو   الشيخ : 

  . ؟ نعم جار وجمرور؛ هذا كالم ابن مالك عرفت وإال ال

  عىن الثالث للذكر  يراد ذه اآلية أنه ذكر هللا ؟السائل :  م

وتعاىل؟ إال لكن بس ذكر اهللا الذي نريد ذكر اهللا يف ال، بعيد هذا؛ القرآن ما هو ذكر هللا سبحانه  الشيخ :

  )). فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا ((القرآن ؛ 

  يعين ما تصلح اآليات هذه أن تكون ذكرا ؟السائل : 

ال ما يصلح؛ وهلذا ما قال مثال ملن قرأ القرآن إنه ذكر اهللا إال مبعىن عام ألن كل عبادة فهي ذكر هللا؛  الشيخ :

  لذكر اخلاص هو: سبحانه واهللا احلمد هللا وال إله إال اهللا أكرب، الذكر اخلاص؛ وذكر القرآن مبعىن العام .لكن ا

قول املشركني للرسول صلى اهللا عليه وسلم: أمسك ملا أنذرهم بعذاب الدنيا، هل خيافون من عذاب السائل : 

  الدنيا أكثر من عذاب اآلخرة ؟

  أي هم خيافون؛ ألم يعرفون أن الرسول صادق؛ لكن عندهم عناد ـ والعياذ باهللا ـ؛  الشيخ :



أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اهللا على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل وسمعه غشاوة فمن  لكن ((

  يهديه من بعد اهللا )) .

ت علي أن ختتص مبا ذكرت لعيسى آل )) اآليا والذكر الحكيم ذلك نتلوا عليك من اآليات شيخ ((السائل : 

  عمران ؟

  نعم؛  الشيخ :

  ؟ ختتص مبا ذكر من عيسى حنن قلنااخلطاب إذا كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم هل السائل : 

  ؟شيخ أن نقول: ذلك قصة وغريها  ما ميكن

  الشرع الذي عليه هم . قصة هم على الشيخ :

  

على التفكري يف املعىن هذه  اإبعاد السعة واملرن من سامع وكذلك حلمهشيخ أخذنا من فوائد االلتفات السائل : 

  ميكن أن نضيف إىل فوائد االلتفات ؟

  تنبيه؛ لكن ما خيالف هذه فائدتني، هذه فائدتني صحيحتني . ضابظقد يكون التفكري  ممكن الشيخ :

)) هذا عذاب الدنيا  الدنيا واآلخرةوأما الذين كفرو فأعذبهم عذابا شديدا في  قوله تعاىل: ((السائل : 

  ؟ شمل عذاب احلسي واملعنوي وإالي

  الذي يف القلب، الظاهر كاألثر الظاهر الذي يف القلب نعم .؛  غري هذاالظاهر  الشيخ :

   رمبا، رمبا يعين على بعد . الشيخ :

  

  


